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WSPOMINALI HEJBAMĘ
Marthę Jonczyk – położną, która w latach
1931 –1961 pomogła przyjść na świat niejednemu
dziecku w gminie Chrząstowice i nie tylko, wspominali w Dębiu mieszkańcy wsi oraz zaproszeni
goście. 6 marca br. w Klubie Wiejskim odbyło się
spotkanie w ramach projektu „Historia lokalna –
wyjątkowi ludzie z Gminy Chrząstowice“. Projekt
realizowany jest przez Urząd Gminy Chrząstowice
oraz Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej od
września 2010. Dotychczas odbyły się cztery spotkania podczas których zastanawiano się dlaczego
warto poznawać lokalną historię, dyskutowano
o początkach nauczania języka niemieckiego
w Gminie Chrząstowice oraz wspominano ks. Huberta Szdzuya i Paula Hadascha. Relacje i zdjęcia
ze spotkań dostępne są na stronie internetowej
www.chrzastowice.pl w zakładce „Historia lokalna
w Gminie Chrząstowice“. Spotkanie w Dębiu
otworzyło tegoroczny cykl referatów o ludziach
związanych z naszą gminą. O dębskiej hejbamie,
bo tak dawniej nazywano położną, opowiadała Maria Kwiecińska, przewodnicząca koła DFK Dębska
Kuźnia-Niwki. Na spotkaniu obecni byli krewni
Marthy Jonczyk z Tarnowa Opolskiego, którzy
oprócz anegdot związanych z „Tante Marthą“, jak
o niej mówili, przedstawili pamiątki po legendarnej
hejbamie, które do dziś zdobią kominek w ich

domu. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano pieśń
„Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty“.

Spotkanie w Dębiu cieszyło się dużą popularnością.

Kolejne referaty w ramach projektu „Historia
lokalna‖ odbędą się 10 kwietnia br. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach („Pierwsi proboszczowie parafii Chrząstowice‖) oraz 15 maja br.
w Klubie Wiejskim w Dańcu („Konrad Mientus honorowy obywatel gminy‖). Początek – godz.
18.00. Organizatorzy zapewniają owocną dyskusję
oraz poczęstunek. Wstęp na wszystkie spotkania
jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Anna Kurc

XXVI OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI
„O PUCHAR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE”
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na
XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice‖,
który odbędzie się 17 kwietnia 2011 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Dębiu.
Start i meta przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu ul. Wiejska 18
Program:
8.30 - Otwarcie biura wyścigu
11.00 - Start
11.05 - Wyścig młodzieży szkolnej i gimnazjalnej
12.35 - Wyścig Vip-ów
15.00 - Wręczenie nagród i zamknięcie wyścigu
Trasa wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowice, Daniec, Dębską
Kuźnię i będzie częściowo wyłączona z ruchu. Przepraszam mieszkańców
gminy i gości za związane z tym utrudnienia i proszę o dostosowanie się do
zaleceń służb porządkowych – policjantów i strażaków.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Helena Rogacka
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NIEDŹWIEDZIOWE KOROWODY
Kominiarz brudzący sadzą „na szczęście‖,
lekarz z wielkim termometrem, pielęgniarka
wystawiająca fikcyjne recepty, leśniczy, para
nowożeńców, strażak z syreną, policjant karzący
mandatami za „nie przyjęcie Berów‖, a nawet
ksiądz – to między innymi oni towarzyszą niedźwiedziowi w jego corocznych odwiedzinach mieszkańców Gminy Chrząstowice. Zwyczaj ten kultywowany jest u nas od lat. Zgodnie z tradycją, barwny korowód z misiem na czele przechodzi przez
nasze wsie co roku w okresie karnawału. W rytm
melodii przygrywanej przez muzyków towarzyszących przebierańcom, zatańczyć musi każda pani
domu lub gospodarz – to wróży pomyślność dla

rodziny na cały rok. W ramach podziękowań za
odwiedziny przebierańcy otrzymują drobne datki,
bądź też poczęstunek. Wodzenie niedźwiedzia kończy zabawa z misiem, podczas której zostaje on
odstrzelony przez leśniczego. Sam niedźwiedź
symbolizuje bowiem zło, jakie spotyka człowieka,
stąd też, podczas odwiedzin trzymany jest niejako
„na smyczy‖. Na pocieszenie stary niedźwiedź
zostawia małego niedźwiadka, który gwarantuje, że
tradycja wodzenia niedźwiedzia będzie kultywowana w przyszłym roku. Miś ze swoją świtą odwiedzali mieszkańców Gminy Chrząstowice od 15
stycznia do 5 marca. Organizacją „Berów‖ poszczególnych sołectwach zajmowały się OSP,
Rady Sołeckie i LZS.

Wodzenie niedźwiedzia w Niwkach, 29 stycznia 2011 r.
Wodzenie niedźwiedzia w Dańcu, 29 stycznia 2011 r.

Wodzenie niedźwiedzia w Chrząstowicach, 15 stycznia 2011 r.
Wodzenie niedźwiedzia w Dębiu, 5 lutego 2011 r.
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Wodzenie niedźwiedzia w Suchym Borze, 5 marca 2011 r.

Wodzenie niedźwiedzia w Lędzinach, 6 lutego 2011 r.
Wodzenie niedźwiedzia w Dębskiej Kuźni, 12 lutego 2011 r.

Anna Kurc

KARNAWAŁOWE SPOTKANIE W DĄBROWICACH
Świąteczno-karnawałowe spotkanie w Dąbrowicach odbyło się 6 lutego br. Zgromadzonym
w Klubie Wiejskim mieszkańcom czas umilały
występy Pauliny Kanz, sióstr Natalii i Wiktorii Lipok oraz Joasi Kurc, które przygotowała Maria
Kanz. Na keyboardzie przygrywała Kasia Szepela.

Spotkanie w Klubie Wiejskim w Dąbrowicach.

Najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne.

Spotkanie zadedykowano wszystkim babciom
i dziadkom z okazji ich święta. Była to dobra forma
integracji mieszkańców sołectwa a także okazja do
wspólnej rozmowy przy kawie i ciastku. Najmłodszym uczestnikom największą radość sprawiły
słodkie upominki, jakie na koniec otrzymali. Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka oraz DFK.
Anna Adamiec-Golas
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KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWA
Pszczółki, diablice, Egipcjanki,
clowny, Indianki, pielęgniarki, Arabki
i wiele innych ciekawych postaci można
było spotkać na tegorocznych zabawach
karnawałowych w naszej gminie. Pomysłowość w doborze strojów nie miała granic. Babski Comber, bo to z tej okazji
Panie wkładały na siebie różne fantazyjne
przebrania, cieszy się u nas coraz większą
popularnością. Zgodnie z tradycją Panowie wstępu na tę imprezę nie mają, bo jak
mówi stara ludowa przyśpiewka: „Kiej
ostatki to ostatki, cieszcie się dziouchy
i matki! Kiej ostatki, to ostatki, niech tańcują wszystkie babki. Kiej ostatki, to
ostatki, niech się trzęsą babskie zadki!”.
Babski Comber w Falmirowicach.

z Dańca do tańca przygrywał duet
„Alicja i Krzysztof‖
z Warmątowic.
W Falmirowicach zabawiał zespół
„Tornado‖ a w Niwkach — Robert Sikora. Impreza wszędzie udała się znakomicie. Pań chętnych do wspólnego imprezowania w karnawałowych przebraniach
nie brakuje. Z roku na rok Babski Comber w naszej gminie zyskuje coraz więcej
zwolenniczek. Już teraz zachęcamy
wszystkie mieszkanki naszej gminy do
zabawy w przyszłym roku.
Anna Kurc

Babski Comber to staropolska zabawa
zapustna, połączona z tańcami i ucztą. Podobno najhuczniej obchodziły go krakowskie przekupki, które w przebraniach ruszały
w miasto z słomianą kukłą, zwaną combrem
właśnie i zaczepiały mężczyzn, którzy musieli się wykupić, czy to pieniądzem, czy
buziakiem. Dziś, poza dobrą zabawą, Babski
Comber nie ma nic wspólnego z tym obchodzonym dawniej w Krakowie. Jako pierwsze
w tym roku w gminie Chrząstowice, bo 12
lutego, bawiły się Panie w Dańcu, 19 lutego
zabawa odbyła się w Falmirowicach, natomiast 5 marca – w Niwkach. Paniom
Panie bawiące się na Babskim Combrze w Niwkach.
styczeń - luty - marzec
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Karnawał to czas zabawy dla wszystkich, bez
względu na wiek. Panie miały swój Babski Comber
a dzieci z chrząstowickiej podstawówki oraz
uczniowie i przedszkolaki z Dębia - bal przebierań-

nej dzieci zamieniły szkolne stroje na suknie, maski, robocze kombinezony oraz inne fantazyjne
stroje i rozpoczęła się zabawa karnawałowa.

Tak bawiły się dzieci w PSP w Dębiu.

Bal przebierańców w Chrząstowicach.

ców. 27 stycznia odbył się połączony ze świętem
patrona szkoły bal karnawałowy w Chrząstowicach. Uczniowie klasy VI przygotowali okolicznościowy występ, którym przybliżyli młodszym kolegom postać Stanisława Staszica. Po części oficjal-

Uczniowie zaprezentowali swoje przebrania, a potem przy dźwiękach muzyki tańczyli i rywalizowali
ze sobą w konkursach. Z kolei w Dębiu dzieci bawiły się 3 lutego. Do tańca przygrywał im zespół
„Diamant‖. Zabawa była przednia.
Anna Kurc

RÓŻANY PONIEDZIAŁEK W FALMIROWICACH
Po raz drugi w Falmirowicach odbył się
Różany Poniedziałek tzw. Rosenmontag. Zwyczaj
organizowania tej imprezy przyszedł do nas z Niemiec, a dokładniej z Nadrenii, gdzie z tej okazji
organizowane są karnawałowe pochody i zabawy.
Uczestniczący w nich przebierańcy przejeżdżają
przez miasto na przyczepach i rozdają obserwującym ich turystom
słodycze. W Niemczech w różanoponiedziałkowych imprezach
uczestniczą
tysiące
osób. W naszych Falmirowicach, 7 marca,
takich tłumów nie było,
jednak atmosfera i zabawa była równie gorąca jak u naszych zachodnich
sąsiadów.
Główne organizatorki
Mieszkańcy sołectwa
imprezy.

Uczestnicy zabawy w Falmirowicach w komplecie.

i ich goście również wykazali się niezwykłą pomysłowością w wymyślaniu karnawałowych
przebrań. Nie zabrakło dowcipów i szaleństw,
a tańce, w rytmach przygrywanych przez zespół
Trio zakończyły się dłuuugo po północy. Na zakończenie, z okazji Dnia Kobiet, Panie otrzymały
kwiatki. Organizatorem imprezy było koło DFK
w Falmirowicach.
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ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW
Styczeń to miesiąc, w którym szczególnie
pamiętamy o naszych babciach i dziadkach.
Z okazji przypadającego 21 stycznia Dnia Babci
oraz obchodzonego 22 stycznia Dnia Dziadka,
w szkołach i przedszkolach naszej gminy odbyły
się okolicznościowe spotkania.

Jasełka dla dziadków w dębskim przedszkolu.

lić się swoim babciom i dziadkom umiejętnościami
aktorskimi, muzycznymi i tanecznymi. Na pamiątkę wydarzenia seniorzy otrzymali wykonane przez
dzieci kwiaty z papieru.
Spotkanie babć i dziadków w PSP w Dębiu.

W przedszkolu w Dębiu babcie i dziadkowie
spotkali się 20 stycznia. Atmosfera, również ze
względu na trwający okres Bożego Narodzenia,
była wyjątkowa. Dzieci zaprezentowały swoim
dziadkom jasełka. Pięć dni później uroczystą akademię przygotowali nauczyciele i uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębiu. Występy
wnuków dostarczyły babciom i dziadkom wielu
wzruszeń.
W Dańcu spotkanie seniorów odbyło się w
Klubie Wiejskim 27 stycznia pod hasłem „Biesiada
z Babcia i Dziadkiem. Jego organizatorem byli nauczyciele oraz uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1. Dzieci miały okazję pochwaInaczej niż zwykle Dzień Babci i Dziadka
świętowało Przedszkole w Suchym Borze. Uroczystość odbyła się 22 stycznia dzięki uprzejmości
Prezesa Dariusza Chytrowskiego w Ośrodku Wypoczynkowym w Suchym Borze. Dedykowana
była ona nie tylko babciom i dziadkom przedszkolaków, ale wszystkim seniorom z Suchego Boru.
Personel przedszkola wyszedł bowiem z założenia
że starszym mieszkańcom będzie miło spotkać się
w tym uroczystym dniu. Imprezę zorganizowaliśmy wspólnymi siłami z księdzem Grycanem,
Radą Parafialną oraz rodzicami, którzy przygotowali część kulinarną. Nauczycielki natomiast wraz

Dzieci z Dańca zaprezentowały swoim dziadkom ciekawy
program artystyczny.
Anna Kurc

z dziećmi zapewniły część artystyczną. W uroczystości wzięła udział bardzo liczna grupa seniorów
(około 120 osób).
Dzieci
przedstawiły
bogaty
program
artystyczny. Były tańce, wiersze i piosenki, nie tylko w języku polskim, ale śpiewane też gwarą śląską i w języku niemieckim, którego dzieci uczą się
w przedszkolu. Spotkanie uświetnił chór parafialny
z Suchego Boru pod kierunkiem pani Krystyny
Swory, który zaprezentował się w kolędach.
Gościliśmy również przedstawiciela Urzędu Gminy
— zastępcę Wójta, pana Floriana Cieciora.

styczeń - luty - marzec
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ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA
Mimo, że okres Bożego Narodzenia trwa od
24 grudnia do 6 stycznia, w naszej gminie wydarzenia świąteczne trwają od początku grudnia do
końca stycznia. Odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe, jak w Falmirowicach, czy ten organizowany przez przedszkole Chrząstowicach, spotkania
opłatkowe, wigilie i koncerty. Choć dziś po kolędach, choince i wigilijnej wieczerzy zostało już
jedynie wspomnienie, a zdecydowana większość
z nas z niecierpliwością oczekuje wiosny i lata,
chcemy sobie przypomnieć o pewnych, związanych z Bożym Narodzeniem, wydarzeniach, które
miały miejsce w naszej gminie.
17 grudnia 2010 r. w Chrząstowicach pomysłami na oryginalne bożonarodzeniowe dekoracje
dzieliły się w Chrząstowicach Katarzyna Luksa
i Danuta Kusińska z kwiaciarni „Floresto‖ w Starych Budkowicach. Pokaz świątecznego przystrajania stołu odbył się w Klubie Samorządowym. Jak
się okazuje świąteczne ozdoby można zrobić nie
tylko z iglastych gałązek, ale też z miotły, starej
latarki czy podkowy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy Chrząstowice oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

tradycyjne świąteczne dania – ryba pod różnymi
postaciami, kapusta, groch z marchewką i ziemniaki. Nie mogło zabraknąć też deseru – makówki i
ciast. Rozmowy przy świątecznym stole przeplatał
wspólny śpiew kolęd. Podczas łamania się opłatkiem, oprócz zdrowia, Seniorzy życzyli sobie spotkania w przyszłym roku w tym samym składzie.
Wigilię przygotował Parafialny Zespół Caritas we
współpracy z Kołem DFK oraz Radą Sołecką.

Dzieci z podstawówki zaprezentowały seniorom jasełka..

9 stycznia br. na wspólnym kolędowaniu spotkali się mieszkańcy Suchego Boru. W zimowe niedzielne popołudnie świetlica wiejska rozbrzmiewała najpiękniejszymi kolędami. Śpiew kolęd w towarzystwie zespołu z Suchego Boru cieszy się dużą
popularnością, zwłaszcza wśród osób starszych,
dlatego wspólne kolędowanie na trwałe wpisało się
do kalendarza imprez organizowanych przez sołectwo.

Panie z zainteresowaniem obserwowały dzieła zawodowych
florystek.

19 grudnia 2010 r. w Klubie Wiejskim w Dębiu odbyła się Wigilia dla Seniorów z parafii Dębie. Wzięło w niej udział sześćdziesiąt sześć osób
z Dębia, Dąbrowic i Falmirowic. Podczas spotkania wystąpiły dzieci z miejscowej szkoły podstawowej, które pod kierunkiem swoich nauczycielek:
Lidii Grocholskiej, Marii Kanz i Danuty Leweckiej, przedstawiły jasełka. Na stołach znalazły się

Pokaz robienia dekoracji świątecznych w Chrząstowicach.
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Dziękujemy wszystkim seniorom za udział w
uroczystości. Księdzu, Radzie Parafialnej, na czele
z panią Marią Moskal i Joanną Kasprzak-Dżyberti
za współorganizację oraz nauczycielom: pani
Liliannie Wicher, Lindzie Gnacy, Lidii Ryszkowskiej, Agnieszce Koszyk i całemu personelowi
przedszkola, który poświęcił sobotni czas. Wyrazy
wdzięczności należą się także Rodzicom za duże
zaangażowanie. Drodzy Rodzice, miło nam bardzo,
że zawsze możemy na Was liczyć i że czynnie
uczestniczycie w życiu przedszkola.
Linda Gnacy

Występy podczas spotkania seniorów w Suchym Borze.

PASOWANI NA CZYTELNIKÓW SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
Pierwszoklasiści z Chrząstowic są od 25
stycznia 2011 r.
pełnoprawnymi
członkami Braci
Czytelniczej.
W
Publicznej
Szkole Podstawowej w ChrząPierwszoklasiści wypożyczają
stowicach odbyswoją pierwszą książkę.
ło się uroczyste
pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników
szkolnej biblioteki. Jednak zanim to nastąpiło,
dzięki przedstawieniu w wykonaniu kolegów

z klasy drugiej, dzieci dowiedziały się, jak należy
szanować książki, aby służyły jak najdłużej, a tym
samym oszczędzać drzewa, które wykorzystywane
są do produkcji papieru. Po występie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a dyrektor szkoły, Irena
Łysy - Cichon pasowała każdego z nich na czytelnika szkolnej biblioteki. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy oraz zakładki. Na zakończenie
uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania
z biblioteki i po raz pierwszy wypożyczyli książkę.
Młodym czytelnikom życzymy miłych chwil spędzonych na lekturze, zachęcamy do częstego
odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek, nie
tylko tych obowiązkowych.
Anna Kurc

W imieniu Zarządu Gminnego TSKN chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom
naszej gminy, którzy podczas wyborów samorządowych oddali swój glos na listę Komitetu Wyborczego Mniejszość Niemiecka. Oprócz działalności społeczno – kulturalnej nasze
Towarzystwo od początku swojego istnienia bierze aktywny udział w pracy samorządowej, ponieważ nie są nam obojętne losy Górnego Śląska i jego mieszkańców. Wszystkim
mieszkańcom naszej gminy życzymy spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy.
Im Namen des Gemeindevorstandes der SKGD möchte ich allen Einwohnern unserer Gemeinde, die während der Selbstverwaltungswahlen Ihre Stimme an das Wahlkomitee der Deutschen Minderheit abgegeben
haben, sehr herzlich dafür danken. Außer der sozial – kulturellen Tätigkeit engagiert sich unsere Gesellschaft seit Anfang ihrer Existenz aktiv in der Arbeit der Selbstverwaltung. Die Zukunft Oberschlesiens und
deren Einwohner ist uns nämlich sehr wichtig. Allen Einwohnern unserer Gemeinde wünschen wir ruhige
und besinnliche Ostern.
Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN /
Vorsitzender des Gemeindevorstandes der SKGD
Krzysztof Warzecha
styczeń - luty - marzec
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Z kolei 30 stycznia br. kolędy w wykonaniu
chóru „Laudate Domninum‖ z parafii bł. Czesława
w Opolu rozbrzmiewały w kościele w Dębiu.
Oprócz tradycyjnych kolęd jak "Gdy śliczna Panna" czy "Przybieżeli do Betlejem", występ był także okazją do wysłuchania mniej znanych pastorałek
takich jak "Zaśnij dziecino", "Radość dziś nastała"
i wiele innych. Koncert zorganizował Parafialny
Zespół Caritas.
Anna Kurc
Występ chóru Laudate Dominum.

FERIE ZIMOWE W DĘBSKIEJ KUŹNI
W czasie ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbywały się różne zajęcia dla uczniów. Gimnazjaliści
uczestniczyli w lekcjach matematyki oraz fizyki
i przeprowadzali doświadczenia, przy których pomocą służyli nauczyciele: p. Teresa Szarek,
p. Teresa Brzezina oraz p. Jan Chrząstek. Ponadto
p. Anna Buhl przeprowadziła zajęcia z języka niemieckiego, a p. Iwona Hasterok uczyła podstawowych kroków tanecznych. Nauka tańca, lekcje matematyki oraz fizyki towarzyszyły uczniom również podczas drugiego tygodnia wypoczynku zimowego. Uczniowie brali też udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego prowadzonych
przez p. Jolantę Gawlytę oraz p. Karolinę Wałowską, zajęciach komputerowych pod kierunkiem
p. Bożeny Koksy a także w lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez p. Macieja Tyniora, na
których zorganizowano quiz o Wielkiej Brytanii
oraz pokaz filmów w oryginalnej wersji językowej.
23 lutego wybrali się na seans filmowy do Opola
na film pt.: „Jak zostać królem?‖, a w piątek
25 lutego - na basen do Wrocławia.
W Gimnazjum odbyły się też trzydniowe
z aj ęc i a z at yt uł ow a ne „ Zróbm y kl i p ―
zorganizowane przez nauczycielkę języka
angielskiego, Aleksandrę Gromek. Zaproszenie do
współpracy przyjęli pracownicy TVP Katowice Daniel Gromek i Sławomir Chudowski. Do
wyprodukowania teledysku został wypożyczony
profesjonalny sprzęt filmowy jakości HD.
Ideą organizatorów zajęć było zapoznanie
młodzieży zarówno z możliwościami, jakie daje
nam współczesna technika filmowa do tworzenia
i realizowania własnych pomysłów, poznanie „od
kuchni― pracy osób zajmujących się tym

zawodowo
oraz
p o b u d z e n i e
kreatywności
u młodzieży.
Pierwszy
dzień rozpoczął się
krótkim przeglądem
znanych wideoklipów
i
omówieniem
pomysłu własnego
teledysku. Z porcją
potrzebnej wiedzy
uczniowie przystąpili
do
stworzenia
własnego scenariusza
klipu do piosenki Uczniowie robili klip pod okiem
profesjonalistów.
zespołu Hey „Era
retuszera―. Rezultaty
ich pracy - pomysłowość i oryginalność przerosły
oczekiwania opiekunów. W tym samym dniu
zaczęly się również pierwsze zdjęcia. Drugi dzień
związany był z intensywną pracą na planie
zdjęciowym, podczas której pracownicy telewizji
uczyli młodzież kompozycji kadru i współpracy na
planie oraz tego, jak odpowiednio ustawić
oświetlenie. Ostatni dzień poświęcono na naukę
montażu filmowego oraz redagowanie tekstów,
które pojawiły się w teledysku. Te trzy dni okazały
się być czasem niezapomnianych przeżyć, dobrej
zabawy i wartościowych doświadczeń dla całej
ekipy (także opiekunów).
Teledysk można zobaczyć i ocenić na
portalu You Tube po wpisaniu hasła: Gimnazjum w
Dębskiej Kuźni. Miłego odbioru.
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„DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ KOBIET, BO DZISIAJ JEST DZIEN KOBIET...”
Panie z Dębia obchodziły swoje święto już
w sobotę, 5 marca. W Klubie Wiejskim odbyło się
okolicznościowe spotkanie z okazji przypadającego
8 marca Dnia Kobiet. Były życzenia, kwiaty, toast
i „Sto lat‖ na cześć Pań oraz poczęstunek. Czas
umilały występy grupy „Siesta‖ z pracowni
artystycznej „Sztukmistrz‖ z Ozimka, która zapewniła Paniom sporą dawkę dobrego humoru oraz artystycznych wrażeń podczas pokazów tanecznych.
Spotkanie przygotowało miejscowe koło DKF.
Dzień Kobiet w Suchym Borze.

W Lędzinach Panie świętowały 20 marca.
Przy lampce szampana i filiżance kawy, za co podziękowania należą się sponsorom oraz pysznym
poczęstunku Panie spędziły miłe niedzielne popołudnie. Uroczystości, która odbyła się w świetlicy
wiejskiej towarzyszył pokaz filmu o gminie Chrząstowice oraz wspólne śpiewanie.

Dzień Kobiet w Dębiu.

8 marca świętowały Panie z Suchego Boru.
Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej. Z okazji swojego święta otrzymały symboliczny symboliczny kwiatek. Ponieważ w tym roku Dzień Kobiet zbiegł się z tradycyjnym "śledzikiem", na stole
było wszystko, co potrzebne do godnego pożegnania karnawału. Koło DFK Suchy Bór, które spotkanie zorganizowało, zapowiada, że na tym nie poprzestanie i już dziś zaprasza wszystkie mieszkanki
sołectwa do udziału w uroczystości w przyszłym
roku.

Dzień Kobiet w Lędzinach.
Anna Kurc, Marek Baron

FILIA BIBLIOTECZNA W SUCHYM BORZE
Miło mi poinformować, że w Centrum
Kształcenia-Wioska internetowa w Suchym Borze
swoją siedzibę znalazła filia biblioteczna dla dzieci.
Łącząc ze sobą możliwość wzbogacania wiedzy
poprzez dostęp do sieci oraz słowo pisane zawarte
w książce – mam nadzieję na urozmaicenie oferty
spędzania wolnego czasu mieszkańców sołectwa.
Księgozbiór filii przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży. Zawiera bajki, wiesze, opowiadania
skierowane do najmłodszych. Dzieci starsze oraz
młodzież, znajdą dla siebie powieści, książki

przygodowe, lektury, encyklopedie i słowniki
Serdecznie zapraszam chętnych do filii, zapoznanie się z jej ofertą i korzystanie z jej usług.
Bibliotekarze czekają na Państwa: od poniedziałku
do piątku w godzinach od 14.00 do 19.30 oraz
w soboty od 12.00 do 18.00.
Oprócz możliwości wypożyczenia książki lub
skorzystania z Internetu, bibliotekarze będą proponować Państwo poprzez ulotki informacyjne,
ciekawe formy spotkań dla dzieci.
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BAL CHARYTATYWNY
Siedemdziesiąt osób bawiło się w sobotę, 26
lutego br., w Falmirowicach na balu charytatywnym. Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Parafialny Zespół Caritas działający
przy parafii Narodzenia NMP w Dębiu. Zgromadzonych w Klubie Wiejskim gości przywitał proboszcz Antoni Kaltbach a bawił zespół Blue Sky.
Zabawa była przednia i trwała, jak na dobrą zabawę przystało, do późnych godzin nocnych. Dochód
z imprezy przeznaczony był na działalność PZC
Dębie - m.in. organizację festynu dla dzieci oraz
spotkań dla osób starszych i samotnych. Wszystkim dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w
przygotowanie oraz przeprowadzenie balu.

Zabawa w Falmirowicach.
Anna Kurc

DZIEŃ CHOREGO

Dzień Chorego w Dębiu..

11
lutego
przypada Międzynarodowy
Dzień
Chorego. Został on
ustanowiony przez
papieża Jana II w
1992 roku. Od
osiemnastu lat ob-

chodzony jest również w parafii Dębie. Z tej okazji
w dębskim kościele odbywa się msza święta, na
której ksiądz udziela sakramentu namaszczenia
chorych. Nie inaczej było w tym roku. Po uroczystości kościelnej w Klubie Wiejskim, przy kawie
i ciastku, odbyło się tradycyjne spotkanie osób chorych i starszych, które zorganizował Parafialny
Zespół Caritas.
Anna Kurc

Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS W DĘBSKIEJ KUŹNI
Członkinie Parafialnego Koła CARITAS
w Dębskiej Kuźni spotkały się 30 stycznia br. na
zebraniu podsumowującym działalność w 2010
roku. Przewodnicząca Koła Gertruda Morcinek
i sekretarz Janina Sojka omówiły sprawy finansowe oraz sposób podziału darów, które zostały przyznane parafii. Największe wydatki związane były
z przygotowaniem spotkania wigilijnego dla osób
samotnych oraz z okazji Światowego Dnia
Chorych. Środki na ten cel Koło Caritas pozyskało
poprzez rozprowadzanie kołacza, makaronu, pierników, palm wielkanocnych, bukietów kwiatowoziołowych za dobrowolne datki parafian. Wszystkie wypieki oraz kompozycje były dziełem członkiń Koła.
Na wigilię, która odbyła się 17 grudnia 2010
roku rozdano 107 zaproszeń, obecnych było 67
osób. Przygotowano i dostarczono 15 paczek dla
tych mieszkańców Dębskiej Kuźni, którzy ze
względu na stan zdrowia nie mogli przybyć. Paczki
zawierały pierniki i inne słodycze, owoce
i konserwy. Z kolei 11 lutego br. odbyła się msza

św. z okazji Światowego Dnia Chorych. Po niej wszyscy zostali zaproszeni do salki parafialnej na obiad
oraz kawę i ciasta
— wszystko domowej roboty. Z zaproszenia skorzy- Dzień Chorego w Dębskiej Kuźni.
stały 74 osoby. Dostarczono też 8 paczek. W obsłudze gości pomagały dziewczynki z ZSP nr 3 w
Dębskiej Kuźni, zwolnione w tym czasie z lekcji
przez panią dyrektor. W tym roku po raz pierwszy
nasz Urząd Gminy dofinansował spotkanie z okazji
Dnia Chorego kwotą 400 zł.
Działalność parafialnego Koła Caritas wspomaga wielu parafian ofiarowując produkty spożywcze, sprzęty kuchenne oraz drobne kwoty. Wszystkim ofiarodawcom oraz osobom, które zawsze służą pomocą, członkinie Koła składają serdeczne podziękowania.
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PRZEDSZKOLAKI PIELĘGNUJĄ ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE
Jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest
wdrażanie wychowanków do życia w świecie tradycji i lokalnych zwyczajów. Dzieci, poprzez
udział w wydarzeniach kulturalnych, nabywają
umiejętności życia w społeczeństwie i rozwijają
swoją osobowość. Jednym z takich zwyczajów jest
wspólne śpiewanie kolęd. Z inicjatywy Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach zorganizowano wieczór kolęd, w którym
uczestniczyli pracownicy, dzieci oraz przedstawiciele społeczności lokalnych gminy. Spotkanie
odbyło się 26 stycznia br. w przedszkolu.
Podniosłą atmosferę uroczystości ustanowiły
dzieci grupy młodszej, przyodziane w stroje jasełkowe. Do każdej z przedstawianych kolęd komentarz wygłosił ks. dr Bernard Jurczyk, dawny
proboszcz parafii w Dębiu.

Drugim etapem spotkania był poczęstunek.
Wieczór kolęd stanowił bowiem doskonałą okazję
do rozpropagowania wśród rodziców i zaproszonych gości alternatywnych zasad żywienia, których
elementy wprowadzano w przedszkolu już od
września. Prezentacja nowego sposobu odżywiania
poprzedzona była szkoleniem dla pracowników
placówki, zorganizowanym przez panią wójt.

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Chrząstowic.

Ks. Bernard Jurczyk przybliżał historię każdej kolędy.

Goście zaproszeni na uroczystość wykonywali wybrane kolędy zespołowo. Spotkanie zainaugurowało wystąpienie przejętych swoją misją
przedszkolaków. Drugą kolędę zaprezentowali gospodarze – pracownicy przedszkola. Solowy udział
pani dyrektor stanowił przełamanie pierwszych
lodów oraz zachętę do aktywnego uczestnictwa we
wspólnym kolędowaniu. Następnie wystąpiła grupa
rodziców. Wyjątkową atmosferę podkreśliło także
uczestnictwo przedstawicieli społeczności lokalnej:
LZS, OSP i Mniejszości Niemieckiej, z panią sołtys na czele. Dopełnieniem muzycznej uroczystości
okazał się występ pani wójt oraz jej współpracowników. Starannie przygotowani samorządowcy
zaprezentowali się niebagatelnie – oprócz strojów
galowych, eksponowali kotyliony w barwach
gminy.

Uroczystość świątecznego muzykowania odbyła się głównie dzięki patronatowi rodziców
przedszkolaków, którzy współpracowali z nauczycielami podczas tworzenia scenografii oraz dostarczyli wszelkie produkty spożywcze, potrzebne do
przygotowywania potraw.
Związane ze świętami przeżycia i doświadczenia dzieci wpłynęły również na zaangażowanie,
z jakim przedszkolaki przygotowały wystąpienie
jasełkowe – historię o Bożym Narodzeniu w kontekście proekologicznym. Efektem podjętych działań była organizacja uroczystości dla babć i dziadków, która przybrała formę Dnia Seniora.
W niedzielę, 30 stycznia br., dzieci grupy
starszej zaprezentowały przedstawienie jasełkowe
w kościele parafialnym. Na występ zaprosiły własnych dziadków, babcie i rodziców, a także wszystkich seniorów zamieszkałych w Chrząstowicach.
Po jasełkach goście i gospodarze wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie popołudniowym.
Uwieńczenie uroczystości stanowiła wspólna
biesiada w Klubie Samorządowym, zorganizowana
dzięki nieocenionej pomocy rodziców wychowanków przedszkola. Po krótkim muzyczno-poetyckim
wystąpieniu starszaków rozpoczęło się wspólne
muzykowanie, któremu przewodniczył i akompaniował pan Jerzy Kochanek.
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PROJEKT „MOJA SZKOŁA - MÓJ ROZWÓJ”

Gmina Chrząstowice informuje, iż od 3
stycznia br. we wszystkich szkołach podstawowych
i gimnazjum funkcjonujących na terenie gminy realizowane są programy rozwojowe szkół w ramach
projektu unijnego pn. „ Moja szkoła – mój rozwój‖
POKL. 09.01.02-16-051/10.
W ramach projektu pn. „ Moja szkoła – mój
rozwój‖ odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna, doradztwo zawodowe oraz
zajęcia pozaszkolne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są poza godzinami lekcyjnymi w szkołach przy zaangażowaniu
nauczycieli poszczególnych szkół.
Projekt zakłada również zakup sprzętu multimedialnego, mebli do gabinetów terapii pedagogiczno-psychologiczno-logopedycznych, materiałów dydaktycznych tzw. dużej motoryki oraz materiałów promocyjnych.
Projekt potrwa do 31 grudnia 2011 r., jego
wartość wynosi 445 070,00 zł.
Elżbieta Kaliszan

Kierownik Projektu

SUKCESY UCZNIÓW ZSP NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI W KONKURSACH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Aaron Call – uczeń V klasy ZSP nr 3
w Dębskiej Kuźni został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, który odbył się
8 lutego br. w Młodzieżowym Domu Kultury w
Opolu. Z kolei Lucinda Call, uczennica klasy II c
gimnazjum w Dębskiej Kuźni, uczestniczyła
14 marca w Wojewódzkim Konkursie języka an-

gielskiego dla gimnazjów. Po uzyskaniu bardzo
dobrego
wyniku z części pisemnej wraz z dziewiątką najlepszych uczniów Opolszczyzny wzięła
udział w części ustnej. Zarówno Aaron jak i Lucinda są uczniami p. Magdaleny Tynior. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Magdalena Tynior

Instytut Edukacji przez Sztukę
zaprasza mieszkańców Gminy Chrząstowice
na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2010/2011:
Angielski dla Dorosłych, Angielski dla Dzieci, Angielski dla Młodzieży,
Angielski przez Sztukę™, Angielski dla Maturzystów.
Kursy odbywają się w Świetlicy w Suchym Borze od października 2010, we wtorki i czwartki od 16:00 do 21:00
Kursy ogólnojęzykowe dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania A1 Elementary, A2 PreIntermediate, B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced, C2 Proficiency (zgodne z Poziomami Rady Europy CEF).
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną rozwijające sprawności językowe w zakresie pisania, mówienia, słuchania, i czytania, niezbędne do porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych, w podróży, podczas spotkań towarzyskich i
zawodowych.
W nauczaniu wykorzystywane są różnorodne metody i techniki dydaktyczne takie jak praca w grupach, dyskusje, debaty z podziałem na role, zadania na krytyczne myślenie, pozwalające na szybkie pokonanie bariery w mówieniu i zwiększające poczucie
pewności w posługiwaniu się językiem obcym. Na zakończenie roku szkolnego organizowany jest egzamin wewnętrzny, na
podstawie którego wystawiany jest raport końcowy oraz certyfikat ukończenia danego poziomu.Zajęcia trwają od października
do czerwca i odbywają się dwa razy w tygodniu w dwugodzinnych blokach w Opolu i Suchym Borze. Całość kursu to 120 godzin lekcyjnych. Grupy liczą od 7 do 12 osób.
Angielski przez Sztukę dla Dzieci™ to alternatywna propozycja nauki języka angielskiego dla dzieci od lat 6 oparta na twórczej zabawie. Kreatywne ćwiczenia, działania plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba) i teatralne, rozbudzają zarówno
zainteresowania językowe jaki i zainteresowania sztuką oraz estetyką.
Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim i przyjmują formę przedstawień teatralnych. Dzieci śpiewają piosenki,
wykonują scenografię, kostiumy, odgrywają role, niekiedy same tworzą historie i wcielają się w wymyślone przez siebie postaci.
Filmy wideo z przedstawień pozwalają dzieciom i rodzicom wielokrotnie przywołać wspomnienia i emocje.
Zajęcia trwają od października do czerwca i odbywają się raz w tygodniu w dwugodzinnym bloku.
Całość kursu to 60 godzin lekcyjnych. Grupy liczą od 7 do 10 dzieci.
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O PLANACH REORGANIZACJI POCZTY POLSKIEJ
Przekształcenie urzędów pocztowych w filie
lub agencje pocztowe – taki pomysł na obniżenie
kosztów funkcjonowania sieci placówek ma Poczta
Polska. Reorganizacja poczty dotknie również
Gminę Chrząstowice. Mieszczący się w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu gminy budynek Urzędu
Pocztowego zostanie zamknięty, a obsługa – przeniesiona do Ozimka. Zmiana lokalizacji urzędu
pocztowego ma nastąpić w drugim kwartale tego
roku. Stanowisko w sprawie reorganizacji Urzędu
Pocztowego w Chrząstowicach zajęła Rada Gminy.
12 stycznia br. radni podjęli uchwałę, w której
sprzeciwili się przekształceniu Urzędu Pocztowego
w Chrząstowicach w agencję pocztową. Swój
sprzeciw argumentowali zmniejszeniem dostępności do usług pocztowych, obniżeniem ich jakości
oraz redukcją zatrudnienia. Radni wyrazili zaniepokojenie faktem, iż mieszkańcy naszej gminy, aby
wysłać przesyłkę czy też opłacić pewne rachunki,
zmuszeni będą dojeżdżać przynajmniej dziesięć
kilometrów, co znacznie utrudni, szczególnie osobom starszym, dostęp do tych usług. Odległość nie
bez znaczenia będzie dla obecnych pracowników
chrząstowickiej poczty - dojazd do pracy, odbieranie przesyłek i rozliczanie się z nich skróci czas ich

pracy w terenie, co spowoduje wydłużenie czasu
doręczania przesyłek mieszkańcom. Stanowisko
Rady Gminy Chrząstowice, wójt Helena Rogacka
przekazała Ministrowi Infrastruktury, Prezesowi
Poczty Polskiej, Dyrektorowi Centrum Poczty ORJ
w Opolu oraz posłom: Adamowi Krupie oraz Ryszardowi Galli. Minister Infrastruktury zwrócił się
do Zarządu Poczty Polskiej S.A. z prośbą o ponowną analizę i zajęcie stanowiska w sprawie reorganizacji poczty w Chrząstowicach, jednak, zgodnie z
prawem, nie może wydawać kierownictwu poczty
wiążących poleceń dot. prowadzenia spraw spółki.
Zarząd Poczty Polskiej S.A. zapewnia, że zakres
usług, ich jakość i terminowość nie ulegną zmianie
po reorganizacji. Podobne zapewnienia otrzymaliśmy od Zastępcy Dyrektora Oddziału Rejonowego
w Opolu, który dodaje, iż nie jest planowana likwidacja Urzędu Pocztowego Chrząstowice, jednak
nie wyklucza się przekształcenia go w filię. Wiąże
się to z planami obniżenia kosztów funkcjonowania
placówek w całym kraju. Władze Poczty Polskiej
zapewniają, że zmiany organizacyjne nie spowodują zmniejszenia dostępności do powszechnych
usług pocztowych.
Anna Kurc

BRUDNA WIZYTÓWKA GMINY CHRZĄSTOWICE

Pampersy, wiaderka po farbach, pojemniki
po artykułach spożywczych – wszystko to i wiele
innych odpadów znalazło się nie w workach czy
kubłach na śmieci, lecz w przydrożnych rowach na
trasach Chrząstowice - Dębie oraz Chrząstowice Lędziny. Przykre i smutne zarazem jest to, że w
czasach, kiedy jesteśmy świadomi wszelkich za-

grożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, kiedy mamy możliwości, by śmieci pozbywać
się w cywilizowany sposób (worki na odpady segregowane, przydomowe pojemniki na śmieci,
zbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.) ludzie
uciekają się do tak prymitywnego. Dbają o to, by
mieć czysto w domu i jego obejściu ale już nie o to,
co poza nim. Śmieci, które szczególnie wiosną, zalegają przy drogach, nie znajdują się tam przypadkiem, ktoś celowo wyrzuca je tam, myśląc, że ma
problem z głowy. Nie łudźmy się, że tym „kimś‖
jest mieszkaniec Opola czy innej odległej miejscowości. Niestety to mieszkańcy naszej gminy najczęściej pozostawiają przyrodzie takie przykre
„niespodzianki‖. Śmieci na poboczach dróg, łąkach, lasach czy w rowach to problem nie tylko
Gminy Chrząstowice. Jednak nam mieszkańcom
powinno zależeć na tym, by miejsce, w którym
przecież na co dzień żyjemy, pracujemy i odpoczywamy nie było bezmyślnie zaśmiecane, ale byśmy
długo mogli cieszyć się piękną przyrodą i czystym
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środowiskiem. Niedawno
turysta odwiedzający naszą
gminę przesłał nam zdjęcia,
które publikujemy w tym
artykule. Zróbmy wszystko,
by takich smutnych wizytówek z Gminy Chrząstowice
nasi goście ze sobą nie
przywozili.
Anna Kurc

DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO
21 kwietnia br. w godz. 9.00-14.00 w Urzędzie Gminy Chrząstowice, przy ul. Dworcowej 38 zorganizowany zostanie punkt przyjmowania zeznań podatkowych za rok 2010. Można będzie również pobrać formularze rozliczeń podatkowych oraz uzyskać informacje dot. rozliczenia dochodów za ubiegły rok. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w każdy wtorek, w godzinach 12.00—13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Chrząstowice, dyżur pełni dzielnicowy Komisariatu Policji, który przyjmuje zainteresowanych
mieszkańców w sprawach interwencyjnych z zakresu porządku publicznego.

NIEBEZPIECZMNE KAMIENIE
Od co najmniej kilku lat w ramach poprawiania estetyki swoich posesji mieszkańcy gminy
umieszczają poza swoimi ogrodzeniami, a więc w
pasie drogi publicznej, różnej wielkości kamienie.
Zadaniem tych kamieni jest zapewne uchronienie
swoich ogrodzeń oraz wypielęgnowanych poboczy
przed nieuważnymi kierowcami, którzy mogliby
się znaleźć zbyt blisko prywatnej nieruchomości.
Właściciele tych dodatkowo „zabezpieczonych‖
posesji chętnie wskazują znaki geodezyjne umieszczone w gruncie, z których wynika, że kamienie
lub wręcz głazy znajdują się na ich prywatnej
działce. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach
publicznych w art. 51 jednoznacznie mówi, że
grunty oddane i zajęte pod drogi publiczne (…)
stają się z mocy prawa własnością Państwa. Ustawa definiuje również pojęcie korony drogi jako
„jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju
lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych
(…)‖. W ustawie nie ma mowy o możliwości pozostawiania na poboczu jakichkolwiek przedmiotów,
gdyż służyć ono powinno do parkowania pojazdów, bezpiecznego wykonania manewru mijania na
drogach posiadających wąskie jezdnie czy też

umieszczania znaków drogowych. Czyż nie lepiej
będzie jeśli kierowca, który z jakichkolwiek przyczyn stracił panowanie nad pojazdem wyhamuje
na poboczu zamiast rozbić się na kamiennym głazie ? Zwłaszcza jeśli będzie to kierowca jednośladu
czy dziecko. Urząd Gminy w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg prosi właścicieli posesji
przed których ogrodzeniami powstały różnego rodzaju skalniki o ich pilne usunięcie zwłaszcza teraz, gdy z nastaniem wiosny na drogi wyjeżdżają
rowerzyści i motocykliści.
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APEL DO MIESZKAŃCÓW
„Zostaw podatek w Gminie Chrząstowice”
Urząd Gminy Chrząstowice apeluje do wszystkich zamieszkałych w naszej gminie, a niezameldowanych,
aby płacili podatek dochodowy w naszej gminie. Pamiętajmy, że podatek, z którego co roku rozliczamy się
z Urzędem Skarbowym na podstawie deklaracji PIT, zasila nie tylko budżet państwa, ale stanowi również
dochód gminy. Zatem każda złotówka przekazywana w ramach podatku może wpłynąć na poprawę jakości
życia w naszej gminie. Aby zmienić miejsce płacenia podatków wystarczy aby osoby fizyczne wypełniły
formularz NIP-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl. Zapraszamy do urzędów skarbowych.

Florian
Florian
Ciecior
Ciecior
Zastępca
Zastępca
Wójta
Wójta
Gminy
Gminy
Chrząstowice
Chrząstowice

PLANY INWESTYCYJNE W GMINIE W 2011 ROKU
Najważniejszą inwestycją realizowaną w 2011 roku będzie budowa hali sportowej w Chrząstowicach. Planowany termin zakończenia projektu to
30 listopada 2013 roku. Na jego realizację gmina
otrzyma dofinansowanie w wysokości do 33%
kosztów kwalifikowanych (2 mln zł). Oprócz tego
wyremontowana zostanie ulica Olimpijczyków
(odcinek za obwodnicą) w Chrząstowicach. Pieniądze na ten cel otrzymano z tzw. schetynówek. Planowana jest również budowa placów zabaw w Fal-

mirowicach i Dębskiej Kuźni. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla strażaków z Dańca
zakupiona zostanie specjalistyczna drabina. Gmina
planuje także dofinansować zakup samochodu strażackiego. Realizowany również będzie warty 49
tysięcy projekt budowy centrum dydaktyczno –
przyrodniczego Kamionka (teren po byłym wysypisku śmieci w Dębiu), który dofinansowany zostanie
ze środków europejskich w ramach PROW.
Anna Kurc

PRZEŁAJ KOLARSKI W FALMIROWICACH
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Mistrzostwa Województwa Opolskiego 2011
odbył się w niedzielę, 23 stycznia br., w Falmirowicach. Zawodnicy startowali w pięciu kategoriach: młodzik – 20 min. + młodziczka + juniorka
młodsza, Junior mł. – 30 min. + juniorka, seniorka
(kobiety open), Junior – 40 min., Elite – Orlik –
Masters – 50 min. oraz Młodzież szkolna – Zabawa
rowerowa (rowery dowolne). Długość okrążenia

wynosiła 1400 m. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe oraz puchary. Organizatorem
Wyścigu był Urząd Gminy Chrząstowice, współorganizatorami: LKS „Ziemia Opolska‖ Opole, WZ
LZS w Opolu, OZKol. w Opolu, Nadleśnictwo
Opole. Po raz piąty przy okazji przełaju kolarskiego w Falmirowicach spotkali się także miłośnicy
nordic walking.
Anna Kurc

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOWODÓW OSOBISTYCH
Nowe dowody osobiste wydawane od 2001
r. posiadają termin ważności – 10-letni dla osób
dorosłych, 5-letni dla osób, które były niepełnoletnie w chwili otrzymywania dowodu.
Sprawdźmy więc, kiedy upływa termin ważności
naszego dowodu osobistego (data ważności
umieszczona jest w prawym dolnym rogu dokumentu).
Aby nie pozostać bez ważnego dokumentu,
wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego
najlepiej złożyć około miesiąca przed upływem

ważności dowodu osobistego.
Uwaga – osoby, które w chwili otrzymywania dowodu ukończyły 65 lat, mają dowody osobiste ważne bezterminowo (w prawym dolnym
rogu dokumentu widnieje napis NIEOZNACZONY). Oznacza to, że osoby te nie muszą wymieniać
dokumentu w powodu upływu jego ważności.
Wszelkie informacje nt. dowodów osobistych: Urząd Gminy Chrząstowice, pok. 8, Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, tel. 77/4219613.
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
W dniach od 1
kwietnia do 30 czerwca
2011r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy
Spis Ludności i Mieszkań. Będzie to pierwszy
spis ludności realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzany w tym samym czasie i zakresie we wszystkich 27 państwach UE. Polska jako jedyna zrealizuje ten spis elektronicznie tj.
przy zastosowaniu wysokozawansowanych technologii i bez użycia formularzy papierowych.
Celem NSP 2011 jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności,
jej terytorialnym, rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, społeczno –
ekonomicznej, charakterystyce gospodarstw domowych i warunkach mieszkaniowych na wszystkich
szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, poznanie rozmiarów i przyczyn migracji i jej wpływu na strukturę gospodarstw domowych i rodzin, uzyskanie
Informacji o liczbie i strukturze budynków i mieszkań oraz zebranie danych niezbędnych do porównań międzynarodowych wynikających ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.
Spisem zostaną objęte: osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz
mieszkania (osoby bezdomne), budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Informacje zbierane wg stanu na dzień 31
marca 2011r. będą dotyczyły:

charakterystyki demograficznej ludności,
edukacji,

aktywności ekonomicznej osób,

dojazdów do pracy,

źródeł utrzymania osób,

niepełnosprawności,

obywatelstwa,

migracji wewnętrznych i zagranicznych,

narodowości i języka oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

wyznania (przynależności do kościoła lub
związku wyznaniowego),

gospodarstw domowych i rodzin,

stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Po raz pierwszy i tylko w Polsce wykorzystane będą nowoczesne metody przeprowadzenia spisu z zastosowaniem technologii informatycznotelekomunikacyjnej takie jak: elektroniczne urządzenia mobilne (typu hand-held), wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo oraz preferowany samospis internetowy jako najbardziej komfortowa forma dla osób objętych spisem.
Samospis internetowy umożliwia respondentom dokonanie samodzielnego spisania się. Login i
hasło otrzymają Państwo po wejściu na stronę internetową www.stat.gov.pl lub www.spis.pl i wybraniu odpowiedniej zakładki ‖Formularze spisowe‖. Formularz taki będzie można wypełniać etapami, dowolnego dnia o dowolnej porze i po zapisaniu wypełnionej części powracać do niego w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania się nie później jednak niż do daty zakończenia samospisu tj.
do 16 czerwca 2011 r.
Wszystkie dane indywidualne uzyskane w
czasie spisu są poufne i podlegają szczególnej
ochronie. Zostaną one wykorzystane tylko i wyłącznie do opracowań statystycznych o charakterze
zbiorczym.
Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań 2011.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)
Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U.
Nr 47, poz 277 z .zm.)
Rozporządzenie (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie
spisów powszechnych ludności i mieszkań
Informacje na temat spisu dostępne są również na stronie internetowej www.chrzastowice.pl
w zakładce „Narodowy Spis Powszechny‖.
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POŻAR W DAŃCU I W DĘBIU
Do dwóch pożarów zabudowań gospodarczych doszło w ciągu ostatniego miesiąca na terenie naszej gminy. 4 marca tuż po godzinie drugiej
w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze
stodoły w Dębiu. Wewnątrz budynku znajdowało
się ok. 10 ton słomy i siana oraz maszyny rolnicze.
Pożar gasiły jednostki OSP z Gminy Chrząstowice
oraz trzy zastępy z JRG 1 Opole. Niewiele jednak
udało się uratować. Straty szacuje się na kilkaset
tysięcy złotych. Kolejny pożar stodoły wybuchł 5

marca około godziny 21.00 w Dańcu. Spalił się
m.in. ciągnik. Ogień gasiło 9 zastępów straży pożarnej. Oszacowano, iż straty wynieść mogą 120
tysięcy złotych. Obie poszkodowane rodziny straciły dorobek życia. Odbudowa utraconego i zniszczonego dobytku pochłonie mnóstwo czasu i pieniędzy. Strażakom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali i nadal pomagają poszkodowanym, wspierają ich zarówno materialnie, jak i
duchowo, bardzo dziękujemy.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie podziękowania wszystkim jednostkom straży pożarnej i mieszkańcom Dańca
za pomoc w gaszeniu pożaru i usuwaniu szkód oraz wsparcie materialne.
Irena Stróżyk z rodziną

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję Strażakom i wszystkim, którzy pomagali w gaszeniu pożaru i usuwaniu szkód
oraz ofiarodawcom za udzielone wsparcie materialne.
Roman Ciecior

NIE WYPALAJMY TRAW!
Wraz z wiosną strażacy mają coraz więcej
zgłoszeń dotyczących pożarów suchych traw. Do
tego typu zdarzeń wyjeżdżają nawet kilkanaście
razy w ciągu jednego dnia. Pożary wywoływane są
ludzi wypalających nieużytki. Nadal u wielu z nas,
także rolników, pokutuje przekonanie, że spalenie
trawy spowoduje szybki i bujny odrost młodej trawy. Jak się jednak okazuje jest to błędne myślenie.
Wypalanie traw powoduje bowiem wyjaławianie
się ziemi i hamuje naturalny, pożyteczny rozkład
resztek roślin. Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega także podziemna warstwa torfu – na
jej regenerację potrzeba kilku tysięcy lat. Pożary te
są szczególnie groźne przy zmieniającym kierunek
wietrze - ogień rozprzestrzenia się wtedy bardzo
szybko i zajmuje coraz większą powierzchnię powodując tym samym ogromne straty dla środowiska naturalnego: ginie dzikie ptactwo, owady i płazy a do atmosfery dostają się trujące substancje.
Powstające podczas pożaru zadymienie stwarza
możliwość zaczadzenia osób znajdujących się w
pobliżu oraz powoduje zmniejszenie widoczności
na drogach, co z kolei rodzi ryzyko kolizji. Wypalanie traw zagraża więc i ludziom, i środowisku
naturalnemu. Poza tym jest niezgodne z prawem.
Art. 124 Ustawy o ochronie przyrody zabrania wy-

palania traw, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za złamanie tego przepisu grozi
kara aresztu lub grzywny (art. 131 Ustawy o ochronie przyrody). Art. 82 kodeksu wykroczeń za takie
wykroczenia przewiduje karę aresztu, nagany lub
grzywny w wysokości do 5 000 zł (art. 24 § 1
k.w.); na podstawie art. 82 § 1-5 k.w., zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
strażacy mogą nakładać mandaty karne w wysokości do 500 zł. Art. 163 § 1 pkt 1 kodeksu karnego
- kto spowoduje zagrożenie, które zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10. Rolnicy
wypalający nieużytki mogą ponadto stracić prawo
do unijnych dopłat. Do gaszenia płonących nieużytków zaangażowana jest duża liczba strażaków,
a co za tym idzie również środków straży pożarnej
– koszty te ponosi całe społeczeństwo. A przecież
w tym samym czasie strażacy mogą być potrzebni
w innym miejscu, aby ratować ludzkie życie czy
mienie. Zanim więc podpalimy jakiś nieużytek –
zastanówmy się, czy naprawdę warto.
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
Wójt Gminy Chrząstowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
niezabudowanej, położonej w Chrząstowicach, oznaczonej jako działka nr 161, pow. 1,1460 ha, karta
mapy 7, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00132149/5, stanowiące własność Gminy Chrząstowice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami AG i D1/2. Symbol AG oznacza teren aktywizacji gospodarczej i obejmuje 95,3% działki, natomiast symbol D1/2 oznacza drogi dojazdowe gminne o
szerokości min. 10 m. Teren tej drogi to pas gruntu o wymiarach ok. 5m x 107m. Działka położona jest
przy drodze powiatowej, ul. Ozimskiej 12.
Cena wywoławcza wynosi 506.500,00 zł netto
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnością.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.05.2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.
Wadium w wysokości 50.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.
Termin wpłaty wadium upływa 28.04.2011 r.
Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetargnieruchomość 161‖ w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 do dnia
29.04.2011 r. do godz. 13:00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej
podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (formularz oświadczenia, przepisy prawne w Urzędzie Gminy p.13).
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty wadium oraz aktualny wypis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.
Wpłacone wadium ulega przepadowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od
zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega
zwrotowi.
Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana uiścić 23 % podatek VAT od ceny nieruchomości uzyskanej
w wyniku przetargu.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13,
tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl
Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Wykaz nieruchomości wywieszony był na okres 21 dni, począwszy od dnia 14 stycznia 2011 r. do dnia 04
lutego 2011 r. Termin składania wniosków z roszczeniem nabycia nieruchomości upłynął z dniem 25 lutego 2011 r.
TARYFY ZA ODPROWADZANIE WODY I ŚCIEKÓW
W poprzednim numerze Informatora Gminy
Chrząstowice w informację o taryfach za odprowadzanie wody i ścieków wkradł się błąd. Wysokość
opłaty za ścieki przemysłowe wynosi 10,87 zł netto, a nie, jak zostało to podane - 5,60 zł netto. Cena
5,60 zł to wysokość opłaty abonamentowej. Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej podajemy prawidłowe stawki za odprowadzanie wody i ścieków:
1. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Chrząstowice: oferta złożona przez Aqvador Sp. z o.o, Dębska Kuźnia:

– wysokość opłaty za 1 m3 wynosi 2,55 zł netto,
opłata abonamentowa 2 zł/miesiąc.
2. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków: oferta
złożona przez WiK Sp. zo.o, Opole:

I grupa – ścieki bytowe- wysokość opłaty
wynosi 6,14 zł netto;

II grupa – ścieki przemysłowe – wysokość
opłaty wynosi 10,87 zł netto
Opłata abonamentowa wynosi 5, 60 zł netto za jeden okres rozliczeniowy.
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Z KRONIK PANA KONRADA
NASZE MAŁE ŚWIĄTYNIE
W głębokim lesie, w oddziale 158-B, nastąpił śmiertelny
wypadek. Zginął młody człowiek ze Starej Schodni, Godfryd
Rogowski, miał tylko 20 lat.
Chłopak miał małe gospodarstwo rolne – 5 ha. Był wówczas taki zwyczaj, że podczas zimy gospodarze wywozili konno
drzewo z lasu na tartaki. Godfryd załadował więc swój wóz długą sztamą. Urwał się jednak łańcuch i cały ładunek runął i przygniótł go. Chłopak poniósł śmierć na miejscu. Nieco później
jechali tamtędy inne furmany – jego koledzy – i tę śmierć
potwierdzili. Stało się to 9 stycznia 1957 roku. W celu upamiętnienia tej tragedii rodzina powiesiła na drzewie tę małą kapliczkę widoczną na zdjęciu.
Losy rodziny Rogowskiego były smutne. Tuż przed
śmiercią Godfryda zmarła mu matka, Anna. Ojciec – Antoni nie powrócił z wojny. Pozostała już tylko siostra Godfryda, Helena, która w dniu jego śmierci miała 23 lata. To ona właśnie
wraz z wujkiem Józefem prowadzili to gospodarstwo dalej.
Godfryd pochowany został na starym cmentarzu w Schodni.
O grób dba jego siostra Helena.
Spoczywaj w pokoju.

Kapliczka w lesie, gdzie zginał Godfryd.

STARY DREWNIANY PŁUG
Człowiek w starszej i środkowej epoce kamienia (250 000 – 4500 lat przed Chrystusem) prowadził koczowniczy tryb życia. Mężczyzna polował na zwierzęta, łowił ryby w wodach. Zaś kobiety i dzieci zajmowały się zbieraniem dziko rosnących owoców i jadalnych korzeni. Mieszkali w jaskiniach, uprawy rolnej nie znali.
Rolnictwem człowiek zajmował się dopiero
w młodszej epoce kamienia (4500 – 1700 lat przed
Chrystusem). Oswoił sobie zwierzęta, żył w ziemiankach lub półziemiankach. Celem uzyskania
ziemi uprawnej wypalił las i krzewy. Ziemię
spulchniał kijowatymi kopaczkami lub krzemiennymi motykami. Już wówczas uprawiano pszenicę
i jęczmień.
W epoce kamienia zajmowano się też tkactwem i produkcją glinianych naczyń. Liczne znaleziska takowych i skorupek po tych naczyniach w
naszym regionie dowodzą, że człowiek z tej epoki
tu właśnie przed nami żył.
Wówczas też wynaleziono pług. Początkowo była to prymitywna radlica, która ziemi nie
przewracała, a jedynie spulchniała. Udoskonaliły ją
jednak następne stulecia. Na początku sam człowiek był jej siłą pociągową, później zaś zaprzęga-

no do niej zwierzęta. Po pierwszej wojnie światowej istniały pługi parowe. Dziś to traktory ciągną
po naszej roli wieloskibowe, wykonane z żelaza i
stali, pługi.
Ten stary drewniany pług jeszcze gdzieniegdzie istnieje. W Izbie Muzealnej w Dańcu wystawiony jest pług, który mój dziadek prowadził
kiedyś po danieckiej ziemi.

Drewniany pług w danieckiej izbie muzealnej.
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Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

Biuro Rachunkowe
Agnieszka Karasiewicz

TAŃCOMANIA

Dębie ul. Wiejska 18
tel. kom. 603 47 37 98

tel. kom. 695-607-393
tancomania@wp.pl
► kursy

Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa
małych i średnich firm:

tańca towarzyskiego
dla młodzieży i dorosłych
► zajęcia taneczne z elementami
jazzu, hip hopu, baletu dla
młodzieży i dorosłych
► salsa solo dla pań
► pierwszy taniec weselny
– choreografia, dobór muzyki

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ewidencji
dla potrzeb podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS

Zajęcia odbywają się
w Klubie Samorządowym
w Chrząstowicach

- sporządzanie rocznych
sprawozdań finansowych
- sporządzanie rozliczeń rocznych
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ZAKŁAD HYDRAULICZNY
ŚLUSARSTWO USŁUGOWE
MARIAN JAKUBCZYK

Polecamy swoje usługi:







Instalacje centralnego ogrzewania:
nowe oraz remonty i wymiany starych
Instalacje wodociągowe
Instalacje kanalizacyjne
Montaż i naprawa urządzeń gazowych
NOWOŚĆ!!! - montaż pomp ciepła
Pomoc w sytuacjach awaryjnych

Daniec, ul. Dąbrowicka 36
tel. 77 4218-331
tel. kom. 608-284-196
OFERUJEMY:

- remonty sprzętu rolniczego i leśnego,
przyczep, rozrzutników, ratotilerów itp.

ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH
KLIENTÓW
Bernard Czorniczek
Krasiejów
ul. Brzozowa 2a
tel. 77 465-37-19, tel. kom. 606 356 399

- stawianie wiat
- bramy, furtki, balustrady
- wyrób tralek płotowych i balkonowych
- ogrodzenia drewniane
- usługi spawalnicze
- piaskowanie, malowanie

MOBILNE
USŁUGI KOSMETYCZNE

GIMNASTYKA DLA KOBIET
- zajęcia dla Pań w każdym wieku
- małe grupy
- miła atmosfera
- ćwiczenia dla zdrowia i urody
- pierwsze zajęcia gratis
- marszobiegi po lesie (rano)

Anna Rychlikowska
Profesjonalne Zabiegi
Kosmetyczne w Twoim Domu


Henna i regulacja brwi



Makijaż: dzienny, okazjonalny



Depilacja ciepłym woskiem



Pedicure



Manicure



Paznokcie żelowe



Zabiegi pielęgnacyjne twarzy



Zabiegi ujędrniające na ciało i biust

Zadzwoń, umów się i ćwicz z nami.

Dojazd gratis.

CENTRUM RUCHU ATLAS
CHRZĄSTOWICE
UL. OLIMPIJCZYKÓW 18
TEL. 607035741, 77 4219520
www.centrum-ruchu.pl

Zapraszam
tel. 506 528 595
-styczeń - luty - marzec
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SALONIK FRYZJERSKI
„KAROLINA”
oraz zabiegi kosmetyczne
Chrząstowice, ul. Dworcowa 28
Czynne: poniedziałek - piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-14.00
Usługi fryzjersko-kosmetyczne na telefon, w domu klienta
Fryzjer tel. 505417834
Kosmetyczka tel. 661702825
Super promocje!!!
ZAPRASZAMY

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Helena Waroch
Chrząstowice, ul Dworcowa 28
Tel. 77 421 – 96- 67, 512 474 584
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.00
Sobota 8.30 – 13.00
Oferujemy szeroki asortyment elementów śrubowych,
narzędzi rolniczych i ogrodniczych oraz nasion
Rabat dla Firm!!!
ZAPRASZAMY
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